
чугутвськА РАйоннА двРх{АвнА Адп41н|стРАц1я

хАРк1всько! оБлАстт
РозпоРяджпння

9уц!в ]{р /72

!1ро систему комплексно!
оц1нки ц!пово! ситуац1! на
споя(ивчому ринку району

Б|дпов]дно до розпоряд}{ення голови !арк|всько! обласно| дер>кавно|
адм|н|ощац!| в!д 31 травня 2008 року )т[э 323 ,,||ро оистему комплеконо| оц|нки
ц!ново| ситуац!| на споя{ивчому ринку област|'', з метото забезпечення анал|зу
ц|ново| ситуац|| на спо)кивчому ринку' досл!д>кення процес|в ц1ноутворення'
оперативного визначення фактор|в впливу на ц|ни та вжиття заход|в протид||
необщунтованому п|двищеннто ц|н на ооновн1 споживч[ товари та стаб|л]зац1|
ц1ново| ситуац|! в район|, керу{очись статтями 6, |3,20,35 3акону 9кра|ни ,'|{ро
м|сцев! дерх<авн| адм|н|страц||'' :

1.3атверАити перел!к базових п|дприемств-товаровиробник!в та
п!дприсмств торг|вл|' як об'скт|в досл|дження р!вття ц!н та обсяг]в реал|зац||
продукц|| (додаеться).

2. )/правл|нняпд економ1чного розвитку ! торг|вл1 ([оровенко \4.Б.) та
ащопромислового розвитку районно{ дер>кавно? адм]н!страц]] (Рало Б.|.):

2.1. 3абезпечити подаль1ше функц|онування оистеми комплеконо| оц]нки
ц|ново| ситуац!| на спо)кивчому ринку району, проведення пост1йного
мон|торинц ц|н, процес|в ц|ноутворення | своснасну зв1тн|сть.

2.2. 3абезпечити щокварт€}лу публ|кац|то результат|в мон|торинц
роздр!бних ц1н на основн| продукти харчування на веб-сайт| раионно1
державно! адм | н !страц11.

3 ' Рекомендувати кер1вникам п|дприсмств-товаровиробник|в :

д| ,,Ёовопокровоький кхп'' (9ковенко А.в.), [{рА1 ,,9уфвський
молокозавод'' (\4аксток с.м.) щодекадно |нформувати голову районно|
державно1 адм1н1страц11 через управл1ння економ1чного розвитку 1 торг1вл]

районно| державно| адм|н|сщац{| щодо оптово-в|дпускних ц|н на продукц|то
власного виробництва.

,,9угу|вський ринок'' (Белигора о.А.)'
([оротшко в.м.)' пп ,,Фл|мп'', с.
ФФ-|{ 1урнинов 1Ф.А., смт Бсхар, ФФ_|1

голову районно|щодекадно |нфорплувати

4'Рекомендувати кер|вникам п|дприсмств торг|вл|: 1ФБ,,|{|дприсмство
мпп ,,3!тал'', смт

управл1ння економ1чного розвитку 1 торг1вл1 раионно1 дерх(авно1 адм1н1сщац11

!1еб'я>ке
Рибалко

державнот

(1{ривцун
1{очеток

в'м.),
.|!.|., смт \4алин]вка

адм1н|сщац|| нерез

щодо р|вня роздр|бних ц|н.



5. Рекомендувати 9уфвськ!й об'еднан1й дер>кавн|й податков|й |нспекц||
(.{овя<ин Б.Ф.) забезпечити проведення перев|рок на п|дприемствах торг|вл1 та
громадського харчуванн'| раиону щодо дощимання рекомендованого розм1ру
торговельних надбавок на основн1 продукти харчування.

6. Рекомендувати с1льським, селищним головам вжити заход!в щодо
актив|зац|? роботи ком|с|й з питань захисту прав споя{ивач|в по контрол}о за
ц1нами в торговельн1и мереж1 в1дпов1дних щомад та недопущенн1о
необщунтованого п!двищення ц|н на основн| споживч| товари.

7.Бизнати таким' що вщатило чинн|сть розпорядження голови районно|
державно| адм|н|страц|| в1д 01.07.2011 лъ 45з ,,|{ро ефективн|сть роботи
оистеми комплексно| оц1нки ц|ново| оитуац|| на спо'кивчоп4у ринку району''.

8' 1(онтроль за виконанн_'{м розпоряд)кення покласти на пертшого
заступника голови районно| державнот адм]н|страц|] Барже!нова 1Ф.(.

|олова районно! дерэкавно|
адм!н!страц!| в.в. лоБоичвнко



.{одаток 1

до розпорядження голови

районно| дер>кавно| адм|н|страц||
..//з;:"йса 22/7,шуу ]'{р -//,

ппРшл!к
базових п!дприсмств, як об'скт|в досл1дэкення р|вня ц1н

та обсяг|в реал1зац1| продукц1|

|1ереробна та харчова промислов!сть:

1.,.{еря<авне п|дприемство,,Ё1овопокровський комб1нат хл|бопродукт|в''

(-{ковенко А.Б.).

2. |{рА1 ,,9угу!вський молокозавод'' (\{аксток €.\,1.).

1орг|вля та продовольн! ринки:

1' тов,,|||дприсмство,,9угу|воький ринок'' (Белигора Ф.А.)

2. |[родовольний ринок смт Рсхар (Фо-п 1урнинов }о.А.).

з. м11п,,Б|тал'' смт |{онеток, вул. 9угу|вська, 70 ([оротпко Б.й.).

4. |{|{,,Фл!мп'' с. )1еб'яже, вул. [ен|на' 69 ((ривцун Б.й')'
5. Фо-п Рибалко .|[.1. смт }1алин|вка, вул. €о1на, 9.

(ер!вник апарату районно[
дерэкавно| адм!н1страц!! ,"1 |.!о. ковтун


